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1. Samenvatting
Op vraag "1 Hoe belangrijk vindt u het dat er aandacht wordt besteed aan het verbeteren van de
toegankelijkheid in onze gemeente?" antwoordt 93% van de respondenten: "(zeer) belangrijk". 0%
van de respondenten antwoordt: "(zeer) onbelangrijk".
Het meest gekozen antwoord (52%) is: "Zeer belangrijk". Dit is ook het middelste antwoord
(mediaan).
Op stelling 2 ‘Onze gemeente is een toegankelijke gemeente voor mensen met een lichamelijke of
psychische beperking’ antwoordt 7% van de respondenten: "(zeer) mee eens". 14% van de
respondenten antwoordt: "(zeer) mee oneens".
Het meest gekozen antwoord (55%) is: "Neutraal". Dit is ook het middelste antwoord (mediaan).
Op vraag "2.1 Kunt u toelichten waarom u onze gemeente een toegankelijke gemeente vindt?"
antwoordt 50% van de respondenten: "Toelichting:".
Op vraag "2.1 Kunt u toelichten waarom u onze gemeente geen toegankelijke gemeente vindt?"
antwoordt 100% van de respondenten: "Toelichting:".
Op vraag "3 Zijn er, volgens u, locaties waar de toegankelijkheid verbeterd mag worden in onze
gemeente?" antwoordt 59% van de respondenten: "Weet niet".
Op stelling 4 ‘Een samenleving waarin mensen met een beperking volwaardig kunnen meedoen is
mogelijk’ antwoordt 75% van de respondenten: "(zeer) mee eens". 7% van de respondenten
antwoordt: "(zeer) mee oneens".
Het meest gekozen antwoord (46%) is: "Mee eens". Dit is ook het middelste antwoord (mediaan).

Dit en meer blijkt uit panelonderzoek TIP Nuth, waarbij 29 deelnemers zijn geraadpleegd.
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2. Rechte tellingen
Toegankelijkheid
In een nieuw VN-verdrag staat beschreven dat de toegankelijkheid in het algemeen moet
worden verbeterd zodat mensen met een beperking mee kunnen doen in de samenleving.
Men streeft naar een zo toegankelijk mogelijke gemeente op gebieden als werk, scholen,
infrastructuur, vervoer etc. voor mensen met zowel een lichamelijke als psychische beperking.

1 Hoe belangrijk vindt u het dat er aandacht wordt besteed
aan het verbeteren van de toegankelijkheid in onze
gemeente?
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Op vraag "1 Hoe belangrijk vindt u het dat er aandacht wordt besteed aan het verbeteren van de
toegankelijkheid in onze gemeente?" antwoordt 93% van de respondenten: "(zeer) belangrijk". 0%
van de respondenten antwoordt: "(zeer) onbelangrijk".
Het meest gekozen antwoord (52%) is: "Zeer belangrijk". Dit is ook het middelste antwoord
(mediaan).

Toelichting
Zeer belangrijk



Kijk maar eens goed rond!
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2 ‘Onze gemeente is een toegankelijke gemeente voor
mensen met een lichamelijke of psychische beperking’
(In hoeverre bent u het (on)eens met de stelling?)
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Op stelling 2 ‘Onze gemeente is een toegankelijke gemeente voor mensen met een lichamelijke of
psychische beperking’ antwoordt 7% van de respondenten: "(zeer) mee eens". 14% van de
respondenten antwoordt: "(zeer) mee oneens".
Het meest gekozen antwoord (55%) is: "Neutraal". Dit is ook het middelste antwoord (mediaan).

Toelichting
Zeer mee
oneens



Als je alleen al de stoepen neemt. Als je afhankelijk bent van een rolstoel zijn ze vaak
niet breed genoeg, staat er van alles in de weg (lantaarnpalen, groencontainers,
reclamemateriaal, terrassen...) en kom je er niet op of af vanwege het
hoogteverschil. En dan heb je nog geen poging gedaan om een gebouw binnen te
komen.

Weet
niet



Wij hebben tot nu toe geen beperkingen. Ik ben meerdere malen bij gemeente
geweest . Toegankelijk is goed. ( Persoonlijk). Sommige plekken zijn moeilijk
toegankelijk.
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2.1 Kunt u toelichten waarom u onze gemeente een
toegankelijke gemeente vindt?
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Op vraag "2.1 Kunt u toelichten waarom u onze gemeente een toegankelijke gemeente vindt?"
antwoordt 50% van de respondenten: "Toelichting:".

Toelichting:


Gebouw is goed bereikbaar
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2.1 Kunt u toelichten waarom u onze gemeente geen
toegankelijke gemeente vindt?
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Op vraag "2.1 Kunt u toelichten waarom u onze gemeente geen toegankelijke gemeente vindt?"
antwoordt 100% van de respondenten: "Toelichting:".

Toelichting:




Beperkte inzet van genoemde groepen bij publieke sector.
Ik ben zelf iemand met een beperking. Ik heb nog nooit iets van mijn gemeente ontvangen op
welke wijze ook.
Zie extra toelichting bij vraag 2
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3 Zijn er, volgens u, locaties waar de toegankelijkheid
verbeterd mag worden in onze gemeente?
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Op vraag "3 Zijn er, volgens u, locaties waar de toegankelijkheid verbeterd mag worden in onze
gemeente?" antwoordt 59% van de respondenten: "Weet niet".

Ja, namelijk:











Diverse winkels, meer op- en afritjes bij stoepen
Ik weet niet of er beperkingen zijn voor mensen met n psychische beperking.
In zeker 50% van de gemeente.
Kijk naar openbare ruimtes in de gemeente.
Rondom de Bavostraat zijn de voetpaden erg smal en op veel plaatsen ligt het trottoir schots en
scheef. terwijl er plaats genoeg is om de voetpaden aan de wettelijke breedte te laten voldoen
Stembureaus
Tro
Vaesrade is nu een ddr deel gemeente binnen de gemeente nuth
Veel winkels in het centrum van Nuth
Voorzieningen visueel gehandicapten ontbreken mi volledig.

Toelichting
Ja,
namelijk:




Weet niet 

Als er stoepen worden verbeterd dan komt het regelmatig voor dat een bestaand
afritje opeens verdwenen is
Van nuth naar vaesrade gaat maar terug moet je geheel omrijden, daarnaast
bewoners van vaesrade kunnen niet naar de naanhof en terug is nu een ddr deel
gemeente binnen de gemeente nuth, om in nuth te komen moeten ze om rijden wie
zeg dat iedereen een auto heeft?? te zot voor woorden.
Contact van de gemeente met plaatselijke horeca, winkels om na te vragen of de
toegankelijkheid optimaal is.
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Een samenleving waarin iedereen volwaardig mee kan doen, dat is het ideaal van MEE. MEE
is een organisatie die mensen met een beperking ondersteund.

4 ‘Een samenleving waarin mensen met een beperking
volwaardig kunnen meedoen is mogelijk’
(In hoeverre bent u het (on)eens met de stelling?)
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Op stelling 4 ‘Een samenleving waarin mensen met een beperking volwaardig kunnen meedoen is
mogelijk’ antwoordt 75% van de respondenten: "(zeer) mee eens". 7% van de respondenten
antwoordt: "(zeer) mee oneens".
Het meest gekozen antwoord (46%) is: "Mee eens". Dit is ook het middelste antwoord (mediaan).

Toelichting
Zeer mee
eens




Neutraal





Door de gemeente is een elektrische rolstoel verstrekt. Deze haalt het door de
fabrikant aantal te rijden kilometers bij lange na niet. Zou 25-35 km moeten zijn. Ik
haal er slechts 15 en dan is de stoel wel zo leeg dat ik een nacht van zeker 8-9 uur
nodig heb om het stoel weer helemaal opgeladen te krijgen. Zo'n lange nacht zit er
niet in wegens allerlei bezigheden 's avonds laat en het vroege opstaan i.v.m.
verzorging. De gemeente reageert slechts door het zeggen dat ik voor de langere
afstanden dan de auto moet gebruiken. Wandelen met de hond en zeker mijn
vakanties bestaan uit het maken van wandelingen. Vakantie mogelijkheden zijn al
zeer beperkt en dan zou ik zelfs niet meer mogen wandelen?
Maar , dat is niet zo!!!!!!!!!!!!!!! Jammer. Zie info krant , T V , radio e tc . .
Geef mij een aan wat heeft nuth?????? antwoord niets, ooit had nuth een zwembad
af gebrand verzekerings gelden zijn op gestreken en uitgegeven aan de verbouwing
van aan de gietek dat is fraude, bioscoop, zo zijn er meer dingen niet in nuth, wij
hadden ooit een burgemeester die nuth op de toeristen lijst wilde hebben, dan
moet je dat niet alleen met paarden sport doen (dat wordt altijd in hulsberg gedaan,
nuth mist zijn kans.
Het is mogelijk, maar dan zal er heeeeeel veel veranderd moeten worden.
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3. Onderzoeksverantwoording

Onderzoek
Onderwerp
Enquêteperiode
Aantal respondenten
Foutmarge
Aantal vragen
Gemiddelde duur invullen van enquête
Rapportagedatum

:
:
:
:
:
:
:
:

TIP Nuth
Toegankelijkheid
04 oktober 2018 tot 17 oktober 2018
29
18,2% (bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%)
7
1 minuut en 13 seconden
17 oktober 2018
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Toponderzoek
Toponderzoek is een Horsters no-nonsense bedrijf, dat sterk is in het raadplegen van meningen. In
een mondige wereld waarin men direct resultaat wil zien, is het raadplegen van meningen /
ervaringen / beleving van belang om te overleven.
Onze professionele en flexibele medewerkers hebben interesse voor uw onderzoeksvraag om de
beleving en inzichten vanuit de maatschappij regulier zichtbaar te maken. Door een transparant
inzicht in hetgeen leeft en speelt onder burgers / bestuurders / politici, levert dit beter beleid en
meer draagvlak op. Tips worden aangeleverd. Tevens toetst u of ingezette acties resultaat hebben.
Toponderzoek faciliteert dit proces als onafhankelijk onderzoeksbureau TIPTOP voor u. Het
onderzoeksbureau heeft de beschikking over eigen TIP-burgerpanels (landelijk > 60 burgerpanels) en
het overheidspanel Overheid in Nederland.

Toponderzoek
Expeditiestraat 12
5961 PX Horst
www.Toponderzoek.com
enquete@toponderzoek.com
085-4860103

Toponderzoek is lid van MOA.
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